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Aitziber Arzallus 

E
torkizun oparoa-
go baten ametsak
bultzatuta Euro-
parako bidean
abiatu diren mila-
ka afrikarretako

bat da Abdoulaye Saar (Fimela,
Senegal, 1995). Guztiek ez dute
Saarren «zorterik» izaten, ordea.
Afrikan hiru hilabeteko bidaia
«gogor eta neketsua» eta Gibral-
tarko itsasartea zeharkatzeko ha-
mabi saio egin eta gero, penintsu-
lara sartzea lortu zuen gazte sene-
galdarrak 2018ko uztailaren 28an.
«Sekula ahaztuko ez dudan egun
bat», haren hitzetan. Donostian
bizi da orain, «nahiko ondo»,
baina bidaian ikusi eta bizi izan-
dakoek «markatuta» utzi dute.
Amets europarradeitzen dioten
horrek benetakotik gutxi duela
dio. «Nire bidaiaz galdetzeko dei-
tzen didaten senegaldarrei den-
dena kontatzen diet, ez bainuke
nahi nire anai-arrebek nik egin
dudan bidaia egiterik». Eta han-
goei ez ezik, hemengoei ere bai.
Izan ere, eskolaz eskola ibili da bi-
daian bizi izandakoak kontatzen.
Saar Dakarko unibertsitatean

zuzenbidea ikasten ari zen Euro-
para etortzea erabaki zuenean.
Hiru hilabete besterik ez zitzaion
falta lizentzia eskuratzeko. «7 ur-
te nituela, Senegal hegoaldeko
barnetegi batera bidali ninduten,
eta han ikasi nuen batxilergoa bu-
katu arte; handik Dakarrera joan
nintzen Zuzenbidea ikastera».
Jaioterrian «dena» zeukala dio.
«Senegalen ondo bizi nintzen.
Amaren familiak badauka dirua,
eta aitak bizitza guztia darama la-
nean. Gainera, osaba bat irakaslea
da AEBetan, eta beti lagundu izan
digu. Behar nuen guztia ematen
zidaten; bizitza egonkorra neu-
kan, eta ondo bizi nintzen». Baina
anai-arrebei eta lehengusuei zer
pasatu zitzaien ikusten zuen gero,
eta ez zuen nahi halakorik. «Uni-
bertsitate ikasketak eta masterrak
zituzten, baina ez zuten lanik».
Espainian bizi zen lagun bate-

kin hitz egin, eta hara joateko
konbentzitu zuen hark. Dirua be-

har zuen horretarako, eta zuen
guztia saldu zuen: motorra, orde-
nagailua... Poliziari ordaindu, eta
pasaportea lortu zuen, eta inori
ezer esan gabe hasi zuen bidaia.
Autobusez joan zen Rossora, Se-
negal eta Mauritaniako mugara,
eta han ere Poliziari ordaindu zion
muga pasatzeko eta Mauritanian
legez egoteko behar zituen doku-
mentuak eskuratzeko. Gero,
Mauritaniako hiriburu Nuakxo-
terako autobusa hartu zuen, eta
hango lagun baten etxean egin
zuen gaua. Hurrengo egunean,
hegazkinez joan zen Marokora.
Poltsikoan 10 euro zituela iritsi
zen Casablancako aireportura, eta
autobus geltokira joateko txarte-
lean gastatu zituen. «Ezer gabe
geratu nintzen; jateko dirurik ere
ez neukan. Hura izan zen kalean
lo egin nuen lehen eguna». Ez zen
azkena izango. «Oso gogorra izan
zen. Neure buruari huts egin niola
sentitzen nuen, baina ezin nuen
atzera egin».

Beldurrari aurre
Geltokian zegoela, hamar urtean
han bizi izandako gizon senegal-
dar bat gerturatu zitzaion, eta,
bazkaltzera gonbidatzeaz gain,
Tangerrerako autobus txartela
erosi zion. «Zorte handia izan dut
bidean topatu dudan jendeare-
kin». Tangerrera iritsi zenean,
han bizi den lagun bati deitu zion,
eta hark esan zion Espainiara joa-
teko zain dauden senegaldarrak
bizi diren gunera joateko. «Ere-
mu horri Tranquilo senegaldarra
deitzen diote, eta ehunka sene-
galdar bizi dira han. Etxebizitza
bakoitzean 120 lagunek lo egiten
genuen, eta logela bakoitzean
35ek». Egunez ezin ziren etxetik
irten, «arriskutsua» zelako. Soi-
lik euretako bat irteten zen eros-
ketak egitera, eta logela barruan
kozinatu eta jan behar izaten zu-
ten; gauez, ur bila irten zitezkeen.
«Gastuak denon artean ordain-
tzen genituen, baina nik ez neu-
kan dirurik. Arreba bati deitu
nion, eta hark bidalitakoari esker
iraun nuen».
Hiru egun egin zituen han sar-

tuta, baina lan bila irtetea erabaki

Beste askok bezala, «amets europarra» bizi nahi zuelako alde egin zuen jaioterritik Abdoulaye Saarrek.
Hiru hilabeteko bidaia egin eta hamabi aldiz saiatu ostean lortu zuen Gibraltarko itsasartea pasatzea.
Orain, Donostian «nahiko ondo» bizi da, baina ez luke nahi bere anai-arrebek bidaia bera egiterik.

Urrutiko intxaurrak hamalau...

Abdoulaye Saar senegaldarra 2018ko abuztuaren 4an iritsi zen Donostiara. ABDOULAYE SAAR

Kalean lehen aldiz lo egitea 
oso gogorra egin zitzaidan.
Neure buruari huts egin niola
sentitu nuen orduan»

«Beste bost minutu, eta guztiok
hilko ginen. Hamabi lagun
gindoazen hiruzpalaurentzat
zen txalupa batean»
Abdoulaye Saar
Donostian bizi den senegaldarra

‘‘
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zuen. «Bazeuden logela hartan

bost eta sei urte zeramatzatenak;

bazeuden han egoteagatik burua

galdu zutenak ere, eta nik ez nuen

horrela bukatu nahi». Kalera ir-

teten hasi zen; hasieran, lan bila.

«Etxera nindoan batean, jipoitu

ere egin ninduten. Baina neure

buruari esan nion ez nuela beldu-

rrik izan behar, eta, eguna joan

eguna etorri, azkenean lagunak

eta guzti egin nituen».

Marokon astebete zeramala

egin zuen Espainiara pasatzeko

lehen saiakera. «Hamalau lagun

abiatu ginen txalupa batean, bai-

na itsasoratu eta berehala atze-

man gintuzten». Bi egun espetxe-

an, dokumentazioa erakutsi eta

kalera. Izan ere, hegazkinean iris-

ten direnei hiru hilabetez Maro-

kon egoteko baimena ematen

diete, eta artean ez ziren hiru hila-

bete Saar Casablancara iritsi zela.

«Besteak espetxean uzten dituz-

te, edo sorterrira bidali». Bigarren

astean beste hiru bider saiatu zen,

eta alferrik. Baina ez zuen etsi. Hi-

ru hilabete eta huts egindako 11

saiakeraren ondoren, hamabiga-

rrenean, lortu egin zuen.

Patroiaren laguntzaile
Beste askok izaten ez duten zortea

izan zuen Saarrek: batetik, hain-

bestetan saiatzeko aukera izan

zuelako; bestetik, haietako bate-

an Espainiara iristea lortu zutela-

ko. «Normalean, bidaia antola-

tzen duen pertsonari 2.000 edo

3.000 euro pagatu behar izaten

dizkiote bidaiariek, baina ni pa-

troiaren laguntzaile gisa joaten

nintzen, eta ez nuen zentimorik

ordaindu beharrik izaten». Anto-

latzaileak erabakitzen du nor

izango den txalupako patroia eta

nortzuk izango diren haren bi la-

guntzaileak, eta Saar aukeratu

zuen, itsasoan ibiltzen bazekiela-

ko. «Nire familiako kide askok

lan egin izan dute itsasoan, eta ni

ere txikitatik ibili izan naiz. Ho-

rregatik aukeratu ninduen, eta

horregatik izan nuen horrenbeste

aldiz saiatzeko aukera».

Hamabigarren aldian, arrau-

nean gurutzatu zuten Gibraltarko

itsasartea. Gau guztia behar izan

zuten, eta «ozta-ozta» iritsi zi-

ren. «Beste bost minutu, eta guz-

tiok hilko ginen, txalupara ura

sartzen hasia baitzen. Hamabi la-

gun gindoazen berez hiruzpalau

lagunentzat zen txalupa batean.

Hanka bat txalupa barruan gene-

raman, eta bestea itsasoan». Es-

painiako itsas salbamenduko ki-

deek atzeman zituzten, eta Alge-

cirasko portura eraman, 2018ko

uztailaren 28an. Egun haietan

bostehundik gora lagunek lortu

zuten itsasarte hori zeharkatzea.

Astebete egon ziren Algecirasen.

«Ez zekiten gurekin zer egin, eta

beldur ginen, baina aste zoraga-

rria izan zen».

Taldetan banatu zituzten, au-

tobusetan sartu, eta penintsulako

hainbat lekutara eraman zituz-

ten. Horrela iritsi zen Donostiara,

nora zetorren arrastorik gabe,

2018ko abuztuaren 4an. «Auto-

bus geltokian utzi gintuzten, eta

Gurutze Gorriko boluntarioek la-

gundu ziguten. Bost egunez haien

egoitzan lo egin ostean, kalera

bota gintuzten, legeak behartu-

ta». Anoetako aparkaleku batean

pasatu zituen hurrengo gauak.

«Hau zen kontatzen ziguten

ametsetako bizitza?», galdetzen

zion bere buruari. Hartan zirela,

boluntario batzuek Donostiako

Aralar elkartera joatea proposatu

zieten, eta handik Antiguako

Txantxarreka gaztetxera joan zi-

ren. «Oso ondo portatu ziren, bai

gaztetxeko kideak eta bai auzo-

koak. Behar genuen babes guztia

eman ziguten: aterpea, janaria eta

arropa». Baina iritsi zitzaien gaz-

tetxea uzteko eguna ere, eta Bil-

bora joan zen, «aitak behartuta»,

han bizi den anaiaren etxera. Sei

hilabete egin zituen han. Denbora

horretan, Helduen Hezkuntza

Etengabeko eskola batean ikas-

ten hasi zen, eta baita Santurtziko

Baobat elkartean boluntario gisa

ere, etorkinei espainiera irakas-

ten. «Aurretik zazpi hizkuntza

nekizkien, eta berehala hasi nin-

tzen gaztelania hitz egiten. Beraz,

etorkin berriei nekien hura ira-

kasten hasi nintzen, eta baita es-

koletan hitzaldiak ematen ere,

nire bizipenak kontatzeko». 

Bilbon sei hilabete egin ostean,

Donostiara itzultzea erabaki

zuen, eta, boluntarioen sarearen

eta Donostiako Udalaren lagun-

tzarekin, logela bat alokatu du,

sukaldaritza ikasketak egiten ari

da, eta eskolaz eskola hitzaldiak

ematen. Senegaldik Euskal Herri-

rako bidaian bizi izandakoak

kontatzen dizkie gazteei. Orioko

Zaragueta Herri Eskolan izan zen

orain dela gutxi, eta Orioko

Arraun Elkartekoek omenaldia

ere egin zioten, Gibraltarko itsa-

sartea igarotzean patroiaren la-

guntzaile gisa egin zuen lana ai-

tortzeko.

Hanka bat txalupa barruan eta bestea uretan zutela bidaiatu zuten. A. SAAR

2018ko uztailean, bostehundik gora lagun iritsi ziren Espainiara. ABDOULAYE SAAR

Arrazakeriari 
eta estereotipoei
aurre egiteko eredu

R
Jolas eta Ekin patzuergo-

aren Giza eskubideak:

arrazakeria eta estereotipoak

proiektuan parte hartzen ari da

Abdoulaye Saar senegaldarra,

eta, horren bitartez, bere bizipe-

nak kontatzen ari da Gipuzkoa-

ko eskoletan. Laura Roux era-

kunde horretako hezkuntza 

teknikariaren arabera, proiek-

tuaren helburua da «mundua-

ren analisi kritikoa eta parte

hartzea indartzea eta sustatzea,

tresna arrakastatsuak baitira 

bizitzarako gaitasunak garatze-

ko». Horrez gain, herritar «kriti-

ko eta arduratsuak eta giza es-

kubideak, parekotasuna eta be-

ren inguru hurbila hobetzeko

konpromisoa dutenak» hezi

nahi dituztela azaldu du.

Abdoulaye Saar, Iosu Esnaola Orio Arraun Klubeko presidentearen oroigarria

jasotzen; patroi laguntzaile gisa egindako lana goratu zuen klubak. KARKARA
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Tetris
zorabiagarria

G
aur bai, gaur korona-

birusaz hitz egin be-

harko diagu —esan zi-

dan joan den igande-

an, artikulua entregatu behar

nuen egunean—. Gaur ez didak

futbolaz hitz egingo, ezta?

—Koronabirusaz? Gelditzen al

da ba ezer esateko?

—Esadak, besterik gabe, nola

eramaten ari haizen konfina-

mendua.

—Gaizki ere ez. Beti izan naun

nahiko etxezuloa. Ikusi egin be-

har, ordea, denborak aurrera

egin ahala nola moldatzen garen.

Eta hi?

—Antzera.

—Beldurrik bai?

—Batzuetan. Irakurtzen edo

entzuten dudanaren arabera,

egun berean pasatzen nauk hau

laster ahaztuko dugula pentsa-

tzetik aurreikuspenik beltzene-

kin izutzera. Oraindik ere badi-

tuk alarma hau gehiegizkoa dela

dioten birologo, epidemiologo

eta denadelakologoak. Beste ba-

tzuei entzunda, aitzitik, hau apo-

kalipsia duk.

—Baina gero eta gutxiago ditun

alarma gehiegizkoa dela diote-

nak. Eta badaezpada ere... Kanto-

re zaharreko ürzo lüma-gris gai-

xoak esaten zuen bezala: «Fida

niz zure erraner, fidago ene hega-

ler». Hala gauden denok konfi-

natuta eta konfinatzen ez denari

errieta egiten, geure eta inoren

askatasunari uko eginda.

—Eta zer esaten didak konspi-

ranoiaz? Duela hiruzpalau aste

ziurtzat jotzen zitean askok hau

Estatu Batuen trikimailu maltzu-

rra zela Txina ahultzeko. Orain,

Txina duk indartu dena.

—Agian Estatu Batuei okerreko

bidetik atera zaien tiroa.

—Edo akaso Txinak berak sortu

dik birusa, besteak ahultzeko.

—Luistxo Fernandezen Tetris

liburuarekin gogoratu naun egun

hauetan. Gogoan daukan?

—Bai, 1995ean argitaratua 

—ekarri dit gogora, eskuko telefo-

noan kontsulta azkarra eginda—.

Errealitate gero eta aldakorrago

baten aurrean di-da erreakziona-

tu beharrean geundela esaten

zian, ezta?

—Tetris bideojokoan bezala.

—Eskuliburu ideologikoek ez

zutela balio errealitate gero eta

aldakor eta konplexuagoaren au-

rrean.

—Hori... duela 25 urte!

—Bai. Eta gaur egun neurri pre-

bentibo guztiak hartu behar dire-

la ohartarazten ari duk Luistxo,

aho aurreko maskaren erabilera

masiboa aldarrikatzen.

—Baina hori gaur egungo Tetris

honetako jokaldi posible bat bai-

no ez dun. Egokiena? Onena?

Auskalo!

—Zuhurrena bai behintzat, ez-

ta?

—Bai, baina ez dun hautu ideo-

logikoa, Tetriseko jokaldi soila

baino, unean unekoa, bat-batean

eta ahal bezala hartutakoa. Denok

dinagu hire asmakizun horren

premia handiagoa, iritzilari neu-

ronalarena, Tetris honetan ezin

dugulako behar adinako bizkor-

tasunez eta ganoraz erreakziona-

tu.

—Baina ez ahaztu iritzilari neu-

ronalak, inoiz halakorik asma-

tzen baldin bada, emandako datu,

informazio eta irizpideekin fun-

tzionatuko duela. Ez diagu hutse-

tik pentsatzen, ematen zaigun in-

formazioaren eta transmititzen

zaizkigun balioen arabera baizik.

–Eta komeni zaigunaren, edo

komeni zaigula uste dugunaren,

arabera. 

—Hori ere bai. Kontua duk ea

nork kontrolatuko duen hori

guztia, nork bideratuko duen

gure iritzia. 

—Bilderbergek?

—Bilderberg ezaguna ez ote da

izango Bilderberg ezezagun eta

akaso beldurgarriago baten estal-

kia?

—Beldurgarriagoa? Ez din zer-

tan. Halakorik baldin bada,

koronabirusaren aurka gogor

jokatu beharko din, handi-man-

diei ere erasotzen zien eta.

Denentzat dun kaltegarri. Baita,

ibili-ibili eginda, klima aldaketa

eta planetaren endekapen ekolo-

gikoa ere.

—Oraingoz bai. Ikusiko diagu

aurrerago. Ez nauk batere fio.

—Ematen din, bai, zer pentsa-

tua eta zertaz hitz egina korona-

birusaren kontu honek. Izango

dinagu zertaz hitz egin aurrerago

ere Tetris gero eta zorabiagarria-

go honetan.

Irudiab Irun

Zahar etxeetan, presazko neurriak
Oraindik ere galga jarri ezinik, Gipuzkoan egunetik egunera ugaritzen ari dira koronabirus kasuak, eta zahar

etxeetan larritzen ari da egoera. Hainbat egoitzatan positibo kasu ugari izan da azken egunotan; adibide gisa,

gutxienez hamalau kasu dauzkate Irungo Caser Anaka egoitzan. Horregatik, presazko neurri gisa, Gipuzkoako

Foru Aldundiko suhiltzaileak zahar etxe horiek desinfektatzen hasi ziren joan den astelehenean —irudian, suhil-

tzaileak Irungo egoitzan—. Orain artean, koronabirusa herrialdeko 65 egoitza publiko eta pribatuetatik zazpitan

sartu da gutxienez. Adinekoek zahar etxeetan duten inkomunikazio egoera salatu du egoiliarren senitartekoek

osatzen duten Gipuzkoako Senideak elkarteak, eta neurriak hartzeko eskatu diote aldundiari. FORU ALDUNDIA

Batzar Nagusiek gaitzetsi egin dute
Zaporeak elkartearen aurkako erasoa

DONOSTIA b Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeak erasoa jasan

zuen joan den martxoaren 1ean Greziako Lesbos uhartean. Gipuzkoa-

ko Batzar Nagusiek gaitzetsi egin dute talde neonazi horren erasoa, eta

asilo eskubidea bertan behera uztearen aurka daudela azaldu dute.

«Oso arriskutsua zen udan
Tokioko Olinpiar Jokoak
jokatzea. Arazo handiak
edukiko genituen prestatzeko,
eta lasaitua hartu dugu»

Maialen Chourraut
Piraguista

%81
DONOSTIAKO PARTE ZAHARREKO JOAN-ETORRIAK 

ZENBAT JAITSI DIREN, KONFINAMENDUAREN LEHEN ASTEAN

Donostiako Udalaren SmartKalea proiektuaren neurketen arabera, mar-

txoaren 16tik 22ra astebete lehenago baino %81 joan-etorri gutxiago

izan zen Parte Zaharrean. Elektrizitate kontsumoa, berriz, %22 hazi zen.

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 ka-

raktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko

eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:

Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea z/g, 20140 Andoain. Eskutitzak Inter-

net bidez bidaltzeko:gipuzkoa@hitza.eus.

%
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Hondarribiko aireportuak eten egin ditu
Madril eta Bartzelonarako hegaldi guztiak

HONDARRIBIA bIaz 320.000 bidaiari inguruk aukeratu zuten Honda-

rribiko aireportua hegaldietarako, baina datozen egunetan itxita

egongo da aireportua. Air Nostrumek eta Vuelingek behin-behinean

bertan behera utzi dituzte Madril eta Bartzelonarako hegaldi guztiak. 



Jon Miranda Irura

I
rura eta Tolosa lotzen di-
tuen errepidea da GI-3650.
2019ko maiatzean egindako
azken neurketaren arabera,

batez beste, 6.000 ibilgailu ibil-
tzen da Iruran egunero. Astegu-
netan ugaritu egiten da trafikoa,
eta, batez beste, 6.600 ibilgailu in-
guruk zeharkatzen dute herria
egunero; Irurako bertako eta
Anoetako industrialdeetara doa-
zen kamioiek eragiten dute joan-
etorrien ehuneko handi bat, trafi-
koaren %5-6 inguru baita astuna.
Herria zeharkatzen duten ibilgai-
luak dira gainerakoak, handik
pasatu beharra baitago, adibidez,
Donostiatik Hernialdera, Anoeta-
ra edo Alkizara joateko.
«Guri ez dagokigun trafikoa ja-

saten ari gara herrian». Hori dio
Gorka Murua Irurako alkateak.
Ulertzen du Irura beste hainbat
lekutara joateko pasabide natura-
la izatea, baina trafikoaren «zati
esanguratsu bat» Tolosako gida-
riek osatzen dutela dio. «Bi no-
ranzkoetan gertatzen da, gainera;
bai Tolosara sartzeko eta baita au-
tobidera ateratzeko ere, askok lo-
tune gisa erabiltzen dute Irura.
Hemen Tolosan baino semaforo
gutxiago dagoelako eta bidea az-
karrago egiten delako izango dela
pentsatzen dut».
Interes kontrajarriak daude au-

zian, «ezkontzen errazak ez dire-
nak», alkatearen hitzetan. «Alde
batetik, herrien arteko lotura egi-
teko errepide nagusia da GI-3650,
baina guretzat Irurako Kale Nagu-
sia ere bada bide hau. Errepidea-
ren alde batera bizi dira biztanle
gehienak, eta bestaldera geratzen
dira herriko zerbitzu nagusiak:
haur eskola, ikastola, kirol insta-
lazioak, eliza...». Arduratuta
agertu da alkatea, herrian haur eta
gazte asko dagoelako eta egunean
zehar errepidea askotan gurutza-
tu behar izaten dutelako: «Begi
bistakoa da arriskua. Gure bizitza
baldintzatzen du errepideak».
Udalak Irurako herrigunean

izaten diren istripuen aktak bi-
daltzeko eskaera egin dio Ertzain-
tzari, eta alkateak adierazi du ko-
puruz ez direla asko. Hala ere,
kontziente da atestatua jaso gabe-
ko eta «gutxigatik» ondorio la-
rriagoak utzi ez dituen istripu
asko izan dela errepide horretan.
«Gu ari gara oinezkoak kontzien-
tziatzen, nola ibili behar duten eta
zein neurri hartu behar dituzten
esaten, baina dena ez dago oinez-
koen esku. Asko hala moduz pa-
satzen dira autoan, azkar eta sei-
naleak errespetatu gabe». Alde-
rik alde, 650 metro egiten ditu
errepideak herriko erdigunean,

eta, segurtasun arazoekin batera,
osasun arazoak ere aipatu ditu al-
kateak, «poluzioa eta zarata».
Iruran orduko 40 kilometrokoa

da abiadura muga. Aldi berean,
botoiarekin funtzionatzen duten
bi semaforo daude, eta baita lau
zebra bide ere. Irurako Udalak
trafikoa moteltzeko neurriren bat
hartu nahiko balu, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Bide Azpiegitu-
retako Sailarekin kontsultatu be-
harko luke, harena baita errepi-
dearen eskumena. «Hamarka-

dak dira Irurako Udalak aldun-
diari azaldu diola errepidearekin
duen ezinegona, baina orain arte-
ko eskaerek ez dute erantzunik
jaso». Irurako udal gobernu be-
rriak (EH Bildu) bere bideari ekin
dio orain, errepidearekin duten
arazoari irtenbidea emateko.
Diagnostiko bat egingo du Iru-

rako Udalak, herritarren iritziak
eta proposamenak jasota. Herri-
ko eragile garrantzitsuenekin
egin dute lehenengo urratsa, Iru-
rako haur eskolako, ikastolako

eta erretiratuen elkarteko ordez-
kariekin. «Herriko kolektibo na-
gusiak dira horiek, erreferen-
tziazkoak, eta, gure asmoa zein
den azaltzearekin batera, diag-
nostiko hori egiteko lankidetza
eskatu genien. Udalak bere par-
tea du prozesu honetan, baina
horrekin ez da nahikoa izango
arazo hau konpontzeko: konpro-
miso soziala ere beharko dugu.
Herritarrek lehen lerrora pasatu
beharko dute». 
Alkatearen esanetan, herrian

«adostasun zabala» dago gaiaren
inguruan. Herritarrei galdetegiak
bidaliko dizkiete etxera, euren
kezkak eta proposamenak azal
ditzaten.

Irtenbide teknikoak
Herritarrek egindako ekarpene-
kin osatuko dute diagnostikoaren
zati bat, baina txostenak izango
du alde tekniko bat ere. Horreta-
rako, Gea21 enpresa kontratatu
du udalak. Aholkularitza enpre-
sako adituekin ariko dira lanean
udaleko teknikariak, eta Iruran
trafikoa baretzeko irtenbide tek-
nikoak landuko dituzte. Muruak
azaldu duenez, aldundiko ordez-
kariekin harremanetan egongo
dira prozesuak irauten duen bi-
tartean. «Denon artean topatu
beharko baitugu irtenbidea». 
Hainbat neurri har daitezkeela

uste du Irurako alkateak, eta ho-
rietako batzuk zerrendatu ditu:
«Abiadura muga orduko 30 kilo-
metrora jaistea izan daiteke pro-
posamenetako bat, eta zebra bi-
deak beste modu batera antola-
tzea ere plantea daiteke». Neurri
horiekin batera, inbertsio handia-
goa eskatzen dutenak ere badau-
dela dio Muruak, herriko orogra-
fiagatik betetzen zailagoak izan
daitezkeenak. «Aspalditik daude
proiektuak aldundian, eta uste
dugu orain dela garaia horiek be-
rrikusteko eta bideragarriagoak
diren bestelako batzuk plantea-
tzeko. Herrian izugarrizko arazoa
dugu trafikoarekin, eta ongi eto-
rriak izango dira neurri guztiak».

Irurako Udalak prozesu bat jarri du martxan herria erdi-erditik
zeharkatzen duen errepideko trafikoa gutxitzeko, egunerokoan osasun
eta segurtasun arazoak sortzen baititu ibilgailuen joan-etorri ugariak.

Trafiko handiko errepide
bat, herriko kale nagusia

Irura zeharkatzen duen errepidean, batez beste, 6.000 ibilgailu ibiltzen dira egunero. JON MIRANDA / TOLOSALDEKO ATARIA
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Arazo hau konpontzeko,
konpromiso soziala
beharko dugu.
Herritarrek lehen lerrora
pasatu beharko dute»
Gorka Murua Makuso
Irurako alkatea

‘‘



Beñat Alberdi Arrasate

E
npresa handiez gaindi,

beste hainbat enpresa ez

horren handik osatzen

dute herri askoren pai-

saia. Zer gertatzen da, ordea, jabea

erretiratzen bada, edo jabeak en-

presa saldu nahi badu? Egoera

horiei ahalik eta modurik egokie-

nean erantzuteko antolatu ditu

Debagoieneko Mankomunitate-

ak Geroa bermatuz jardunaldiak.

Kontua ez da inor egoera luzatze-

ra behartzea, haria ez eteteko bi-

tartekoak eskaintzea baizik.

«Enpresa jabe batzuek, asko-

tan, ez dute aurkitzen edo ez dute

ikusten aukerarik euren jardue-

rari jarraipena emateko», azaldu

du Koldo Azkoitiak, Debagoiene-

ko Mankomunitateko Garapen

agentziako arduradunak. «En-

presa likidatzea eta ixtea izaten da

irtenbide bakarra eurentzako».

Testuinguru horri erantzuteko

sortu zuten Geroa bermatuz pro-

grama. Hiru eskaera jaso zituzten

enpresari jarraipena emateko; bi

ondo atera ziren, bestea ez.

Debagoieneko Mankomunita-

teak eskaintzen duen ekonomia

aholkularitza zerbitzua da Gara-

pen agentzia. Pertsonei bideratu-

tako aholkuak ematen dituzte,

batetik. Besteak beste, lanik gabe

daudenak bideratzen dituzte edo

enpresa bat sortu nahi dutenei bi-

tartekoak eskaintzen dizkiete.

Eta, bestalde, enpresa txiki eta er-

tainentzako zerbitzuak ere ba-

dauzkate. «Horrelako prozesue-

tan laguntzeko behar bat zegoela

ikusi genuen», gaineratu du tek-

nikariak.

Geroari bidea zabaltzen
Hamaika arrazoi egon daitezke

enpresa bat aldaketa beharrekin

parez pare jartzeko: jabea erreti-

ratu egingo dela, langileen partai-

detza handitu egin nahi dutela

enpresari jarraitutasuna emate-

ko, enpresa saldu egin nahi dute-

la... Kasu guztietan bide berbera

hartu behar izaten dutela argitu

du Azkoitiak: prozesu bat abia-

raztea. «Plan bat egin behar iza-

ten da horrelakoetan, eta garaiz,

gainera. Jarduna ez dadila bukatu

denbora faltagatik».

Dokumentu, txosten eta aba-

rrek, burokraziaz gaindi, badute

euren garrantzia. Azken finean,

euren muinean daukate behar

dena; hots, informazioa. «Ondo

ezagutu behar da enpresaren

errealitatea», zehaztu du Azkoi-

tiak. Urte askoan lanean ari de-

nak ondo ezagutuko ditu fabrika-

ren kontu gehienak; nekez, or-

dea, jabeak egin beharreko lanak.

Informazio horrekin, dena den,

bidea hasi baino ez da egiten.

Kasu guztientzako «formula ma-

gikorik» ez dagoela nabarmendu

du agentziako arduradunak; kasu

oro, adibidez, ez delako berdina

izaten interesa dutenen boronda-

tea zein langile kopurua. Egoera

bakoitzak behar du bere formula.

Zer aztertu behar izaten dute,

dena den? Zerga sistema da lehe-

nengo puntua. «Zerga onurak

egon daitezke edo ez, bai enpresa

saltzen duenarentzako, eta baita

erosten duenarentzako ere», ze-

haztu du Azkoitiak. Dokumentu-

rik formalena da horretarako

tresnarik egokiena, baina lan hori

zuzen egiteak baldintza dezake

Gipuzkoako Foru Aldundiaren

programetako batean sartzea edo

kanpoan gelditzea.

Etorkizuneko enpresak izan

behar duen egitura juridikoa ere

aztertzen dute Debagoieneko

Mankomunitatearen Garapen

agentzian. Langileek hartu behar

dute jabetza? Eta, baiezko ka-

suan, zer komeni da? Kooperati-

ba bat edo elkarte mugatu bat

sortzea? Sozietate anonimo bat,

akaso? «Bere alde onak eta ez

hain onak dauzka bakoitzak»,

argitu du ekonomia aholkulariak.

«Enpresa hartu behar duenari

edo dutenei dagokie hori erabaki-

tzea».

Enpresari jarraipena emateko

egin beharreko bidea izango litza-

teke hori guztia, baina Geroa ber-

matuz programaren erronka ez

da bide hori zuzenean egiten la-

guntzea. «Gure asmoa da horre-

lako zerbait buruan darabilten

enpresa jabeak eta langileak sen-

tsibilizatzea eta horiei informa-

zioa helaraztea». Horren erakus-

garri, enpresez gain, teknikari

publikoei zein aholkulari priba-

tuei ere bidali zieten parte hartze-

ko gonbita, horrelako egoeretan

zein bitarteko dituzten azaltzeko.

Jardunaldiak sakonean
Martxoaren 12an egin zuten lehen

saioa, eta hamazazpi lagunek

parte hartu zuten bertan. Tekni-

kariak ziren gehienak, baina ba-

zeuden enpresetako ordezkariak

ere. Horrelako egoera batean

kontuan hartu beharrekoak lan-

tzeaz gain, plangintza bat osatzen

ere ikasi zuten, eta baita egoera

juridikoki bideratu ahal izateko

kontuan zer eduki behar den ere.

Atzo ziren egitekoak bigarren

saioa, baina atzeratu egin behar

izan zuten, koronabirusak era-

ginda. Egoera baretzen denean,

gizarte ekonomiak eskaintzen di-

tuen formulak izango dituzte

mintzagai. «Eta beharra ikusten

badugu, aurrerantzean ere jarrai-

tuko dugu horrelako gaiak lan-

tzen», gaineratu du teknika-

riak.«Enpresen jarduerak ez dai-

tezela ezerezean gelditu informa-

zio edo aholkularitza faltagatik».

Debagoieneko Mankomunitateak ‘Geroa
bermatuz’ saioak antolatu ditu enpresa txiki 
eta ertainen jarraipena bermatzeko; enpresak
itxi ez ditzaten bitartekoak ematea da erronka.

Ez dezatela 
eten haririk

Martxoaren 12an egin zuten lehen saioa; atzo bertan behera gelditu zen bigarren saioa. DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Enpresa jabe batzuek,
askotan, ez dute
aurkitzen edo ikusten
aukerarik jarduerari
jarraipena emateko»

«Gaia lantzen jarraituko
dugu; enpresen jarduera
ez dadila ezerezean
gelditu informazio edo
aholkularitza faltagatik»
Koldo Azkoitia
Garapen agentziako arduraduna
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Kerman Garralda Zubimendi

Ormaiztegi

E
uskal Herria harrera
herria da, joaten den
baino jende gehiago
iristen baita. Halere,
iraganean ez zen hala

izan, XIX. mendean bereziki.
«1837 eta 1840 artean, gutxienez
40.000 euskal herritarrek Hego
Amerikarako bidaia egin zuten»,
hasi du azalpena Eider Arruti Or-
maiztegiko Zumalakarregi muse-
oko komunikazio arduradunak.
«Despopulazioa kezka bilakatu
zen orduan, lanerako eta ugaltze-
ko adina zuten gazte asko joan
baitzen hara».
Gerratik ihes egin nahian, ego-

era ekonomikoak bultzatuta, bi-
zimodu hobearen bila... joaten zi-
ren gehienak, egun Euskal Herri-
ra iristen diren askoren kasuan
bezala. «Bi mende igaro arren,
patroi batzuk errepikatu egiten
dira», baieztatu du Arrutik. Ispilu
jolas baten moduan, atzoko eta
gaurko migrazioak parez pare ja-
rri dituzte Zumalakarregi museo-

an, Leopoldina Rosa: gaur egun-
go istorio baterakusketan, bisita-
riei gogoeta eragiteko. «Migra-
zioa, oraindik, landu beharreko
gaia da». Lehen asteetako harrera
ona ikusirik, urte amaierara arte
luzatu zuten erakusketa, baina,
koronabirusak eraginda, behin-
behinean itxita dago museoa.
Latza zen XIX. mendeko Euskal

Herriaren testuingurua: indus-
trializazioa garatu gabe zegoen,
eta gori-gori zegoen egoera sozial
eta politikoa. Hala, 1833an, Gerra
Karlistak eztanda egin zuen. «Mi-
grazioarekin dirua egiten zutenek
propaganda handia egin zuten,
esanez Hego Amerikan dena ona
zela; gazte asko konbentzitu zi-
tuzten», azaldu du Arrutik. Ozea-
noaren bestaldean bizitza hobea
izango zuten itxaropenarekin,
migratzaileek sekulako dirutzak
ordaintzen zizkieten Francisco
Brie de Laustanen moduko en-
presariei. «Mafiak klandestinita-
tean ibiltzen dira orain, baina XIX.
mendean onartuta zegoen migra-
zio fenomenoekin dirua egitea,
eta negozio bat zen».

Leopoldina Rosa zen gazte ho-
riek eramaten zituzten itsason-
tzietako bat. Baionan hasi zuen
ibilbidea, eta, Pasaian geldialdia
egin ostean, Amerikarako bidea
hartu zuen. Bidaia «luze eta go-
gorra» zuten aurretik, migratzai-

leek dirutzak ordaintzen zituzten
arren «egoera negargarrian» pi-
latzen baitzituzten. Hala, bidaia
horietan elikadura eta higiene
arazo larriak sortzen ziren maiz.
Emakumeen kasuan, bidaia «are
arriskutsuagoa» zen, eta sarri bi-

kotekidea lortzera behartzen zi-
tuen egoera zail horrek.
Itsasontzia Uruguaira heltzear

zela, hondoratu egin zen. Hiru-
rehun lagun zeramatzan, eta 270
itota hil ziren. «Tragediak oihar-
tzun handia izan zuen Euskal He-

rrian», baieztatu du
Arrutik. «Eta migrazio
fenomenoa erabat geldi-
tu zen, jendea jabetu 
baitzen ez zela horren
erabaki ona itsasoa guru-
tzatzea». Amerikan zain
zeukaten bizimodua,
izan ere, ez zen propa-
gandak islatzen zuena.
«Hemengo jauntxoen
fabriketan lan egitera be-
hartzen zituzten asko,
esklaboen moduan».
Komunikatzeko bide-

ak asko aldatu dira ordu-
tik, baina garai hartan ere bazuten
hartu-emana alde batekoek eta
bestekoek. Amerikan egiten zu-
ten diru apurra Euskal Herrira bi-
daltzen zuten askok, eta, nahikoa
pilatzen zutenean, beste senitar-
teko batek zeharkatzen zuen itsa-

soa. «[Jose Maria] Iparragirre ere
halaxe joan zen, lehengusu baten
bitartez».

Ez da iraganeko kontua
Migrazio fenomenoaren atzean
zegoen miseria azalera atera zen
Leopoldina Rosahondoratzean:
jendearen beharrez eskrupulurik
gabe aprobetxatzen ziren mafiak,
pobrezia, indarkeria... Egun,
oraindik ere, bere horretan jarrai-
tzen du errealitate horrek. Alde
horretatik, migratzaileen bizipe-
nak lehen pertsonan ezagutu dai-
tezke ikus-entzunezkoei esker.
Besteak beste, migratzaileen egu-
nerokoaz ari den audio bat badago
tartean, baita muga zeharkatzen
laguntzen duen koiotebaten au-
dio bat eta gerrak lekualdatutako
jendearen bizipenen beste bat ere.
Migrazioaren Nazioarteko Era-

kundearen arabera, iaz 1.200 per-
tsona baino gehiago hil ziren Me-
diterraneoa gurutzatzeko ahalegi-
nean.«Leopoldina Rosa 1841ean
hondoratu zen arren, gaur egun-
goa da haren istorioa. Patroi ba-
tzuk errepikatu egiten dira».

‘Leopoldina Rosa’ itsasontziaren tragedia abiapuntu gisa hartuta, Ormaiztegiko
Zumalakarregi museoak migrazio fenomenoak alderatu ditu, ispilu jolas batekin.

Ez dira horren garai urrunak

Leopoldina Rosa itsasontziaren marrazki bat; Juan Manuel Besnes migratzaile eta marrazkilari donostiarrak egin zuen. ZUMALAKARREGI MUSEOA

Museoa, migrazio
gaiak jorratzeko
tresna baliagarria

R
Ormaiztegiko Zumalaka-

rregi museoak urte oso-

an hainbat proiektu gauzatzen

ditu migrazioaren gaia lantze-

ko; Munduko Sukaldeak egitas-

moa eta Ormaiztegiko eskola-

ko haurrekin egiten duten lan-

keta, esaterako: «Ariketen eta

jolasen bidez, migratzaileen in-

guruan dauden aurreiritzi guz-

tiak apurtzen eta gogoeta sa-

kon bat egiten saiatzen gara»,

azaldu du Eider Arrutik, museo-

ko komunikazio arduradunak.

«Haurrek arraza jakin batekin

eta pobreekin lotzen dute mi-

grazioa, baina sakontzen haste-

an jabetzen dira etorkin mota

asko daudela».
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40.000 euskal herritarrek 
Hego Amerikarako bidaia 
egin zuten, eta despopulazioa
kezka bilakatu zen orduan»

«‘Leopoldina Rosa’ 1841ean
hondoratu zen arren, egungoa
da haren istorioa. Patroi batzuk
errepikatu egiten dira»
Eider Arruti
Zumalakarregi museoko komunikazio arduraduna
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Miren Garate

«Pedagogia feminista egiteko ba-
lioko duten tresnak» sortzeko
premia zegoela iritzita, emakume-
en eta feminismoaren aztarnen
proiektua sortu zuen orain urte
batzuk Zaida Fernandez Perezek
(Bilbo, 1984). Eibarko Emakume-
en Mahaiak erabaki zuen herriko
industrializazioan emakumeek
egin zuten ekarpena ezagutu nahi
zutela, eta udaleko Berdintasun
Zerbitzuak eskatu zion ikerketa
hori egiteko Fernandezi. Bilbota-
rrak Savina Lafita Sole eta Luz Ma-
ceira Ochoa izan ditu lankide, eta
liburu batean bildu dituzte atera-
tako ondorioak.
Nondik sortu zitzaizuen Emaku-

merik gabe, Eibar, ez litzateke

gaur egungoa izango liburua

egiteko ideia?

Orain dela urte batzuk, nire pro-
zesu pertsonal eta militanteari es-
ker —Ermuko Emakumeen Asan-
bladako kidea naiz—, herriko
emakumeen eta feminismoaren
oroimen kolektiboa (ber)eraiki-
tzeko, berreskuratzeko eta ikusa-
razteko premia zegoela konturatu
nintzen. Ikusi nuen beharrezkoa
zela pedagogia feminista egiteko
balioko duten tresnak sortzea, eta
emakumeen eta feminismoaren
aztarnen proiektua sortu nuen.
Basaurin, Ondarroan, Ermuan,
Errenterian, eta, azkenik, Eiba-
rren gauzatu da proiektu hori. He-
rri bakoitzeko emakumeek eraba-
ki dute zer berreskuratu, eta zerta-
rako. Oro har, emakumeentzat
edo herriko mugimendu feminis-
tarentzat esanguratsuak diren edo
izan diren leku, garai eta proze-
suak berreskuratu ditugu.
Zer berreskuratzea erabaki zu-

ten Eibarko emakumeek?

Emakumeen Mahaiko kideek era-
baki zuten Eibarko emakumeek
industrializazio prozesuari egin-
dako ekarpenak berreskuratzea.
Izan ere, Eibarren, fenomeno so-
zial, kultural, urbanistiko eta eko-
nomiko esanguratsua izan da in-
dustria, eta herriaren izaera mar-
katu du. Helburu nagusia izan da
industria garaian arlo horietan
emakumeek egindako ekarpenak
berreskuratzea eta aitortzea, ikus-
puntu feminista batetik. Aldi bere-
an, ikerketa prozesua bera haus-
narketa eta jabetze prozesu bat
izatea nahi izan dugu, eta, horrez
gain, industrializazio prozesuak
emakumeengan izan zuen eragi-
na islatzea. 
Zer esango zenuke industrializa-

zio prozesuak emakumeengan

izandako eragin horretaz?

Industria, batetik, mesedegarria
izan da emakumeentzat, lan eta
askatasun aukera gehiago ekarri
zituelako, baina, bestetik, bidega-
bea ere bai: soldatetan berdintasu-
nik ez da egon lan berdina egin
arren, lana generoaren arabera
bereizi da, diskriminazioa, esplo-
tazioa, sexu jazarpena... 
Gainera, oso inportantea da ai-

patzea zelan ulertu dugun indus-
tria kontzeptua. Guretzat, lante-
gietako produkzioaz harago doa
industrializazioa. Arlo errepro-
duktiboan egiten zen lana ere izan
zen industria: zaintza, etxeko
lana, apopilotza... Industriaren oi-
narria, motorra eta erdigunea izan
da lan hori.
Zein lan egin zituzten emakume-

ek lantegietan nahiz lantegieta-

tik kanpo?

Lantegietan, piezak muntatzen,
josteko makinak probatzen, pie-
zak egiaztatzen, damaskinatuan,
bizikleten piezak egiten eta mun-

tatzen eta abar aritzen ziren, baita
bulegoko lana egiten, lantegiko
kontabilitatea eramaten eta admi-
nistrazio lanak egiten ere. Eta gar-
biketan. Baldintzak nahiko preka-
rioak zirela aipatzen dute: lan kar-
ga handia zuten, gizarte seguran-
tza barik aritzen ziren eta gutxiago
kobratzen zuten. Lantegietatik
kanpo, berriz, bizitza sostenga-
tzen duten zereginak egiten zituz-
ten: umeak eta jende nagusia zain-
du, etxeko lanak egin, apopilotza,
etxean bertan ezkutuko ekono-
mian aritu (piezak egiaztatzen,
josten, brodatzen...).
Beste herri batzuekin alderatuta,

Eibarrek badu berezitasunen bat

emakumeek izan zuten rolari da-

gokionez?

Bai. Batetik, Eibarren giro liberala
zegoen. Taladrina usainaz aparte,
askatasuna eta oparotasuna ar-
nasten ziren. Bestetik, Eibarren,

ekintzailetza handia zegoen, eta
enpresa asko sortu ziren. Eta da-
maskinatua ere aipagarria da.
«Eibarko objektuak» deitzen zi-
ren, eta emakume asko aritu ziren
damaskinatuen langintzan.
Industriaren eraginez, herriko

biztanle kopurua asko handitu

zen 1940ko hamarkadatik aurre-

ra. Zer eragin izan zuen horrek

emakumeengan?

Batez ere apopilotza ekarri zuen.
Hemengo familiek apopiloak edu-
kitzen zituzten etxeetan; gehienak
gizonak ziren, eta dirua ematen
zuten janaria prestatzeagatik eta
garbiketagatik. Etxeko lan eta
zaintza lan horiek emakumeek

egiten zituzten, eta ugazabandra
izena hartu zuten. Bestalde, Espai-
niako probintzietatik etorri ziren
emakume gehienek zaintzan edo
ostalaritzan egiten zuten lan. Bal-
dintza prekarioetan. 
Zein iturri erabili dituzue?

Adituekin hitz egin dugu; Eibarko
Udal Artxibotik, Elgoibarkotik eta
udal liburutegitik atera dugu in-

formazioa; hainbat elka-
rrizketa egin ditugu, tal-
dekakoak eta pertsona-
lak... Baina, batez ere,
memoria kolektiboko
hainbat saio egin ditugu,

lehen aipatu bezala, jabetze eta
hausnarketa prozesua egiteko.
Saio horiek 2015ean egin geni-
tuen, Untzagako erretiratuen
etxeko gela batean.
Zer kontatu zizueten emakume-

ek saio horietan? Jabetzen dira

egin zuten ekarpenaz?

Hasieran, esaten dute ez dutela
ezer inportanterik egin, ez diotela
apenas ekarpenik egin hiriko in-
dustriari. Bukaerarako, ordea,
konturatzen dira euren ekarpe-
nak ezinbestekoak izan direla Ei-
bar gaur egun dena izateko. Hortik
dator liburuaren izenburua: Ema-

kumerik gabe, Eibar, ez litzateke

gaur egungoa izango. Beraien

esaldi bat da, eta horregatik esaten
dugu jabetze eta hausnarketa pro-
zesu bat ere izan dela. Liburua ilu-
sioz hartu dute. Harro sentitzen di-
ra. Gu kanala izan gara, baina be-
raiek egindako liburua da.
Liburua argitaratzearekin bate-

ra, erakusketa bat jartzeko as-

moa ere bazenuten, baina, alar-

ma egoeraren eraginez, atzeratu

egin behar izan duzue. Nolakoa

izango da?

Parte hartzailea da Eibarko Mar-
txoaren 8ko lantaldeak antolatu-
tako eta egindako erakusketa.
Emakumeen ekarpenak Eibarko

industrian jarri diogu izena. In-
dustria garaiko emakumeen ekar-
penekin lotutako objektuak aur-
kituko ditugu erakusketan: tres-
nak, argazkiak, aipuak... Gure as-
moa da erakusketaren aurkezpe-
nean emakume protagonistek
zuzenean kontatzea erakusketak
biltzen duena. Liburuan oinarri-
tuko da, eta hainbat ardatz bildu-
ko ditu: baserriak, lantegiak, ekin-
tzaileak eta aitzindariak, damaski-
natua, zerbitzuak, eta, noski, baita
ardatz inportanteena ere: bizitza
sostengatzeko zereginak. Espero
dugu bai liburuaren eta bai era-
kusketaren aurkezpena egiteko
aukera izatea aurrerago.

«Lantegietako
produkzioaz harago
doa industrializazioa»

Zaida Fernandez Perezb ‘Emakumerik gabe, Eibar, ez litzateke 
gaur egungoa izango’ liburuaren egilea

«Industrializazioa» esanda gehienei zer bururatzen zaien esateko eskatuz
gero, nekez agertuko dira zaintza, apopilotza, etxeko lanak eta halakoak.
Alabaina, Fernandezek azaldu du horiek izan zirela industriaren motorra.
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«Jabetze eta hausnarketa
prozesu bat ere izan da liburua.
Gu kanala izan gara, baina
beraiek egindakoa da»
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